


VIM by Open Text



Fluxo do Vendor Invoice Management - Standard 

 O VIM - Vendor Invoice Management da OpenText processa documentos como:

 Notas de serviços;

 Impostos;

 Consumo;

 Recibos;

 Outros;

 Utiliza a tecnologia OCR para leitura dos dados das notas a fim de iniciar o seu

processamento.

 Ao processar faturas de fornecedores de forma rápida, precisa e eficiente, você

melhora seu compliance evitando erros de digitação, melhora a produtividade das

áreas, fluxo de caixa e as relações de fornecedores.

 Esta solução otimiza e simplifica o processo de criação, gestão, monitorização e

ordens de compra e de faturas para as áreas de contas a pagar e fornecedores

 Ele automaticamente encaminha a fatura para a pessoa certa ( workflow ) para a

resolução, aprovação e pagamento.



Fluxo do Vendor Invoice Management - Standard 
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VIM Relatórios Analíticos

Componente de Armazenamento (Banco de Dados)

Fluxo standard do VIM para recebimento de documento por imagem. Exemplo: Nota fiscal de 

serviço; pagamentos de guias de impostos; contas de água, luz, telefone, etc.



Digitalização do Documento  

 ICC (Invoice Capture Center) automatiza a

captura dos dados dos documentos

impressos, utilizando a tecnologia OCR para

extração.

 OCR da OpenText utiliza os recursos mais

avançadas disponíveis de reconhecimento de

documentos e caracteres para transformar as

faturas, notas e documentos em informações

legíveis por máquina. Baseado em 30 anos de

experiência e uma base de conhecimento

sofisticado, ele extrai de cabeçalho e de item

de linha detalhes com alta precisão.



Análise e Processamento de Documento 

 Após a etapa de reconhecimento e

verificação da nota de entrada de serviço (ou

outro documento), o documento com exceção

é enviado para o VIM para que a analise do

erro, correção e aprovação do documento seja

feito em colaboração com as áreas

responsáveis pelas etapas de processamento.

 É possível criar diferentes fluxos de

documentos no VIM, a fim de atender os

processos existentes com seus responsáveis e

aprovadores.

 Um vez concluído o fluxo a MIRO é criada

automaticamente e a fatura lançado para

contas a pagar.



Benefícios

 Compliance;

 Redução de erros operacionais consequentes de atividades 

manuais;

 Automatização da captura dos dados constantes no XML recebido 

do parceiro de negócio, também disponível nos servidores da 

SEFAZ;

 Automatização da captura dos dados constantes nas imagens 

geradas com a digitalizaçao dos documentos impressos;

 Verificações automáticas de regras de negócio com base em 

dados dos processos do ERP SAP;

 Automatização da geração dos documentos de recebimento de 

material e recebimento financeiro/fiscal, com geração automática 

das respectivas contabilizações e registros fiscais.



Benefícios

 Redução de custos: 

 Melhoria na eficiência;

 Aumento na produtividade;

 Sinergias entre os departamentos envolvidos; 

 Otimização dos processos de contabilização das operações de 

serviços e mercantis;

 Aumento do controle sobre as operações com acesso on-line a toda as 

informações;

 Padronização dos processos;

 Rastreabilidade de 100% das faturas e de suas incidências;

 Incorporação das melhores práticas de processos de negócio através 

de novas tecnologias para geração de economias de escala;



Pré-Requisitos

 SAP ECC com os processos de recebimento devidamente configurados

standard e em funcionamento;

 Cenários de recebimento de NFSe/NFe listados e documentados para servir

de base para BBP e testes;

 Processos utilizando o padrão SAP:

 Para NFe de Serviços:

 Pedido de Compras;

 Folha de Registro de Serviço;

MIRO e contabilização;

 Para NFe Mercantil:

 Pedido de compras;

MIGO;

MIRO e contabilização;



www.cienci.com.br

@cienci

Cienci Soluções Inteligentes

Contatos

Roger Ghion Holovatiuk
SÓCIO-DIRETOR

Fone: +55 (11) 98224-4370
Email: roger.holovatiuk@cienci.com.br

Jonas Vieira
GERENTE SAP

Fone: +55 (11) 98699-0886
Email: jonas.vieira@cienci.com.br

Renato Resende
Gerente de Consultoria

Fone: +55 (11) 98981-2281
Email: renato.resende@cienci.com.br

http://www.linkedin.com/company/cienci-solu-es-inteligentes
http://www.linkedin.com/company/cienci-solu-es-inteligentes
http://www.twitter.com/cienci
http://www.twitter.com/cienci
http://www.cienci.com.br/
http://www.twitter.com/cienci
http://www.linkedin.com/company/cienci-solu-es-inteligentes
http://www.linkedin.com/company/cienci-solu-es-inteligentes
mailto:roger.holovatiuk@cienci.com.br
mailto:tiago.hioki@cienci.com.br
mailto:renato.resende@cienci.com.br


Cienci Soluções Inteligentes
Rua Verbo Divino, 2001, 14º Andar
Espaço Empresarial Nações Unidas
Chácara Santo Antônio - São Paulo – SP
Tel.: +55 (11) 2305 – 5370 / 2296 – 1797

Número DUNS - 914644588
Relatório Cienci

Localização

http://www.dnbregistered-br.com/ElectronicCertificate.aspx?duns=914644588


OBRIGADO!!!   

Rua Verbo Divino, 2001, 14º Andar
Espaço Empresarial Nações Unidas

Chácara Santo Antônio - São Paulo – SP
Tel.: +55 (11) 2305 – 5370 / 2296 – 1797


